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Malmö stad

Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-02-12 kl. 13:00-14:00

Plats

Sessionssalen, stadshuset

Beslutande ledamöter

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (Ordförande)
Torbjörn Tegnhammar (M) (2:e vice ordförande)
Andréas Schönström (S)
Rose-Marie Carlsson (S)
Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Stefana Hoti (MP)
Emma-Lina Johansson (V)
Håkan Fäldt (M)
Helena Nanne (M)
Magnus Olsson (SD)
Anders Olin (SD)
Sara Wettergren (L) ersätter Roko Kursar (L) (1:e vice ordförande)
Anton Sauer (C) ersätter Charlotte Bossen (C)

Ej tjänstgörande ersättare

Vakans S (S)
Anders Rubin (S)
Mediha Ahmadi Pir Hosseinian (S)
Nils Anders Nilsson (S)
Måns Berger (MP)
Anders Skans (V)
John Roslund (M)
John Eklöf (M)
Tony Rahm (M)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Rickard Åhman Persson (SD)

Övriga närvarande

Carina Nilsson (S) (Ordförande) (Kommunfullmäktige)
Sedat Arif (S) (Kommunalråd)
Eva Bertz (L) (Kommunalråd)
Simon Chrisander (L) (Kommunalråd)
Andreas Norbrant (Stadsdirektör)
Tomas Bärring (Chefsjurist)
Anna-Lena Alnerud (Sekreterare)
Pernilla Mesch (Sekreterare)
Karin Ringman Ingvarsson (Kanslichef)
Jonas Rosenkvist (Avdelningschef)
Heléne Norberg (Avdelningschef)
Anna Westerling (Ekonomidirektör)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Anna-Lena Alnerud
Ordförande

...........................................

…………………………………

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Justerande

...........................................

Torbjörn Tegnhammar

…………………………………
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Ann Andersson (Budgetchef)
Carina Tempel (HR-direktör)
Per-Erik Ebbeståhl (Ledningsstrateg)
Magnus Fjällström (Säkerhetssamordnare)
Anders Mellberg (Kommunikationsdirektör)
Nicklas Sjöqvist (Presschef)
Utses att justera

Torbjörn Tegnhammar

Justeringen
Protokollet omfattar

§57
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Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten

STK-2019-477
Sammanfattning

Emma-Lina Johansson (V) föreslår i en motion att Malmö stad ska ta ansvar för
hemlösheten.
Motionären anför att när marknaden ges ansvar för bostadsförsörjningen uppstår problem
vilket är oförenligt med en social bostadspolitik. Motionären menar att det som behövs är en
satsning på mer demokratiskt inflytande över bostadsmarknaden. Motionen har skickats på
remiss till arbetsmarknads- och socialnämnden, MKB Fastighets AB, stadsbyggnadsnämnden
och tekniska nämnden. Den sammanfattande bedömningen är att motionen bör anses
besvarad med vad som redovisas i ärendet.
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige anser motionen om att ta ansvar för hemlösheten besvarad med
vad som redovisas i ärendet.
Beslutsgång
Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Torbjörn Tegnhammar (M) yrkar avslag på motionen med instämmande av Magnus Olsson
(SD).
Emma-Lina Johansson (V) yrkar bifall till motionen.
Anton Sauer (C) yrkar bifall till motionens första och tredje att-satser.
Stefana Hoti (MP) yrkar bifall till motionens första, andra och tredje att-satser.
Ordförande ställer proposition på bifall till arbetsutskottets förslag mot Torbjörn
Tegnhammars (M) och Magnus Olssons (SD) yrkande om avslag på motionen och EmmaLina Johanssons (V) yrkande om bifall till motionen och Anton Sauers (C) yrkande om bifall
till motionens första och tredje att-satser och Stefana Hotis (MP) yrkande om bifall till
motionens första, andra och tredje att-satser och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
arbetsutskottets förslag.
Reservationer och särskilda yttranden
Torbjörn Teghammar (M), Håkan Fäldt (M) och Helena Nanne (M) reserverar sig mot
beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 25.
Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en
skriftlig reservation, bilaga 26.
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Emma-Lina Johansson (V) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för bifall till
motionen.
Anton Sauer (C) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, bilaga 27.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig mot muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag












Förslag till beslut KSAU 200120 §42 med Muntlig reservation (M)
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200120 Motion från Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten
Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten
Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 190620 § 242 med Reservation (V) och
(M) och Särskilt yttrande (C) och (MP)
Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden
Tekniska nämnden beslut 190620 §169 med Reservation (M+C) och (V) och
Muntlig reservation (SD)
Remissvar från tekniska nämnden
Stadsbyggnadsnämnden beslut 190627 §162 med Muntlig reservation (V)
Remissvar från stadsbyggnadsnämnden
Remissvar från MKB
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Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende 23. Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta
ansvar för hemlösheten
Moderaterna yrkade att motionen skulle avslås.
Då vårt förslag ej vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M)

John Eklöf (M)

Tony Rahm (M)

Med instämmande av

John Roslund (M)

Bilaga 25
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Bilaga 26

Reservation
Kommunstyrelsen 2020-02-12
Ärende: STK-2019-477
Motion av Emma – Lina Johansson (V) om att ta ansvar för hemlösheten
Motionären föreslår att Malmö stad åter igen ska börja köpa in bostadsrätter i syfte att tilldela dessa
bostadsrätter till stadens hemlösa. Redan idag finns det många malmöbor som har investerat sina
besparingar i en bostadsrätt och får socialtjänstens klienter som grannar. Dessutom leder
socialtjänstens inköp av bostadsrätter till att priserna på bostadsrättslägenheter går upp.
Bostadsrättslagen tvingar bostadsrättsföreningar att acceptera kommunen som medlem.
Bostadsrättslagen innebär även att kommunen inte behöver bostadsrättsföreningens tillstånd för att
hyra ut bostadsrätter i andra hand. Detta gör att bostadsrättsföreningar i Malmö hamnar i ett prekärt
läge om kommunen får köpa bostadsrätter.
Sverigedemokraterna har förslag på hur hemlösheten ska motverkas på ett sätt så det inte drabbar
Malmös bostadsrättsföreningar:
-

Öppna upp för att hitta bostäder för Malmös hemlösa i kommuner där bostäder är mer
tillgängliga.

-

Egen försörjning från arbete ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med MKB.

-

Är man hemlös för att man har låg inkomst ska socialtjänsten hjälpa personen att flytta till en
annan kommun där det finns bostäder som är billigare.

Malmö stads hemlöshet har minskat sedan socialtjänsten minskade stödet till strukturellt hemlösa.
Detta visar att när socialtjänsten minimerar sitt stöd till de som är hemlösa på grund av ekonomiska
skäl så flyttar dessa personer vidare till kommuner där de har råd med en bostad.
Vi yrkar avslag på motionen.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.
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Magnus Olsson (SD)

Anders Olin (SD)

Nima Gholam Ali Pour (SD)

Rickard Åhman-Persson (SD)
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Bilaga 27

Reservation
Kommunstyrelsen 12022020
Ärende 23: Motion av Emma-Lina Johansson (V) om att ta ansvar för
hemlösheten
Centerpartiet i Malmö är djupt oroade över situationen i Malmö gällande hemlöshet, vi
kan aldrig acceptera att barn, unga och vuxna är utan tak över huvudet, alternativt
skyfflas runt mellan olika akutboenden av varierande standard.
Det har rapporteras att cirka 1300 barn räknas som hemlösa i Malmö. Vi har också
fått ta del av rapporter om boenden som exempelvis Vandraren, vilket Socialstyrelsen
klassade som olämplig som boende redan år 2012, med som fortfarande nyttjas som
akutboende. Där barnfamiljer placeras bland ohyra och ingrodd smuts.
Nödlösningar har dessvärre blivit normen för Malmö Stad, vilket har resulterat i en låg
standard och skyhöga kostnader för staden. Mer långsiktiga lösningar är nödvändiga
för att kunna tackla problemet. För att Malmö inte konstant ska utmanas med höga
kostnader samt faktiskt kunna erbjuda stabilitet för människor som redan finner sig i
en utsatt situation.
Flera ideella organisationer arbetar konstant för att kunna hjälpa de som är mest
utsatta i Malmö med mat och en plats att vila. Malmö Stad behöver samarbeta med
dessa för att vi snabbare ska kunna få tak över huvudet för stadens hemlösa.
Konsekvent yrkade Centerpartiet bifall till följande att-satser i motionen;
att civilsamhället och ideella organisationer bjuds in att delta i arbetet med att
utvärdera vilka behov som finns och planera för hur situationen med hemlöshet
ska lösas.
att Malmö Stad ska tillskriva regeringen om att förändra skattesystemet
gällande boende så att hyresrätter inte längre straffbeskattas.
Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss till förmån för eget förslag,
Anton Sauer (C)
Med instämmande av
Charlotte Bossen (C)

